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CO JE AQUACLEAN?
Technologie Aquaclean
je revoluční povrchová úprava potahové
látky, která umožňuje odstranit skvrny
pouze pomocí vody. Údržba je tak velmi
jednoduchá a skvrny odstraníte za
minimum času.
Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu
skvrn vzniklých v domácnosti (víno,
inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda,
krém atd.), usnadní vám tak život a vy
získáte více času na důležité věci.

Moderní a jednoduché linie, pevná konstrukce z kovu a tvrdého dřeva
společně s použitím vysoce kvalitních výplní ze studené pěny zaručují
dlouhou životnost sedací soupravy Regis. Výplň čalounění ze vysoce
kvalitní studené pěny upřednostní především ti, kteří mají v oblibě
středně tvrdou tuhost sezení.
Motorové nebo manuální funkce relaxačního polohování opěrky
s výsuvnou podnožkou zaručují individuální nastavení jednotlivých
sedáků u vybraných dílů.
Základní rozměry
Výška:
Hloubka:
Relax-hloubka:
Výška sedu:
Hloubka sedu:
Područka:

154

86-102 cm
106 cm
175 cm
46 cm
52 cm
26 cm

Široká barevná i materiálová paleta vysoce kvalitních potahových látek
doladí každý interiér dle Vašeho přání.
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Funkce WA
relaxační polohování
Relaxační funkci WallAway - polohování opěrek hlavy
a podnožky - nabízíme ve třech provedeních
- manuální (WA)
- 1-motorové (WA1)
- 2-motorové (WA2)

Záleží na každém detailu...

Spínače motorového
ovládání relaxačního
polohování je umístěno
na boku sedáku.
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Kovová noha

Dřevěná noha

výška 8 cm

výška 8 cm

natur
olše
antik
černá
dub bianco

pro elementy s vyšší světlou výškou, kanape a taburet

Úložné prostory
Velmi žádané jsou sestavné prvky s možností
úložného prostoru, například zásuvka nebo
výklop v přístavném taburetu.
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TYPOVÝ PLÁN – REGIS
č.
Artikl

REGIS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Zobrazení

Popis

212

3KV

5

3-sedák s nastavením
opěrky hlavy; pevné standardní provedení

16.1

3LKVW

Popis

č.
Artikl

3-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo; WA-funkce za příplatek * - 2-dílné dodání pro
funkční variantu

24.1

5.1

212

5.1

3-sedák s nastavením
opěrky hlavy; WA-funkce
za příplatek * - 2-dílné
dodání pro funkční variantu

186

3RKVW

17.1

3RKVW

6

2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy ; pevné standardní provedení

186

2,5KV

6

160

2,5LKV

18

2,5LKV

2,5KV

19

186 x 86-102 x 106 cm
2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy; WA-funkce
za příplatek * - 2-dílné
dodání pro funkční variantu

186

2,5KVW

6.1

2,5KVW

160

2,5RKV

19

2,5RKV

25.1

18.1

186 x 86-102 x 106 cm
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, potažení zadní části; pevné standardní
provedení

160

2KV

7

2KV

160

2,5LKVW 18.1
2,5LKVW

1,5RKVW

7.1

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, potažení
zadní části; WA-funkce
za příplatek * - 2-dílné
dodání pro funkční variantu

160

2KVW

7.1

2KVW

2,5RKVW 19.1
2,5RKVW

27.1
1LKV

134

2LKV
Křeslo s nastavením opěrky
hlavy, potažení zadní části

108

9
1KV

20

2LKV

2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo; pevné standardní
provedení

27.2
1RKV

134

2RKV

108 x 86-102 x 106 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO
Křeslo, potažení zadní
10

21

2RKV

36
AhoL1,5KV

2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo; WA-funkce za příplatek * - 2-dílné dodání pro
funkční variantu

27.3

1,5KVAhoR

27.3
1LKVW

1LKVW

40

27.4

AhoFL1,5KV

27.4
1RKVW

1RKVW

28

169

AhoL2KV 28
AhoL2KV

29

169

2KVAhoR 29

1,5KVAhoFR

části, výška sedáku 45 cm
nebo 48 cm

2KVAhoR

1DCL

1D CL

134 x 86-102 x 106 cm

20.1

2LKVW 20.1

84 x 106 nebo 109 x 88 cm

11
1SDCL

Křeslo úzké, potažení zadní
části, výška sedáku 45 cm
nebo 48 cm

80

11
1SD CL

Comfort V - plynulé polohování opěráku s plynovým
pístem (možné pouze
Křeslo Nr. 10 a 11)

Příplatek V
(plynový píst)

13

1-motorové polohování:
synchronní polohování
sedáku / opěráku (možné
pouze Křeslo Nr. 10 a 11)

Příplatek
za 1-motor

14.1

2-motorové polohování: nezávislé polohování sedáku
/ opěráku (možné pouze
Křeslo Nr. 10 a 11)

Příplatek
za 2-motory

15.1

Příplatek za akumulátor,
pro bezdrátový provoz pouze v kombinaci s M1
nebo M2 (možné pouze
Křeslo Nr. 10 a 11)

Příplatek
za baterii

KONCOVÝ PRVEK
16

AhoFL1,5SKV

2RKVW 21.1
2RKVW

186

16

3LKV

22

2SLKV 22
2SLKV

23

3-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo; pevné standardní
provedení

186

17

3RKV
186 x 86-102 x 106 cm

AhoL2SKV

31
2SKVAhoR

134

2SRKV

1,5SKVAhoFR 1,5SKVAhoFR
143 x 86-102 x 106 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vlevo, potažení
zadní části

43.01

AhoFL2KV

33
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a úložným
prostorem, područka vpravo, potažení zadní části

169

2KVAhoFR 33
2KVAhoFR

34

108

1,5LKV

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části;
pevné standardní provedení

169

AhoFL2SKV 34
AhoFL2SKV

117

43.01
AhoL1KV

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vlevo, potažení
zadní části

AhoL1KV
117 x 86-102 x 106 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vpravo, potažení
zadní části

43.02

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vpravo, potažení
zadní části

117

43.02
1KVAhoR

1KVAhoR
117 x 86-102 x 106 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným
taburetem vlevo, potažení
zadní části

43.05

117

43.05
AhoFL1KV

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcím
vlevo, potažení zadní části

AhoFL1KV
117 x 86-102 x 106 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným
taburetem vpravo, potažení
zadní části

43.06

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcím
vpravo, potažení zadní části

117

43.06
1KVAhoFR

1KVAhoFR
117 x 86-102 x 106 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcí vlevo,
potažení zadní části

43.07

117

43.07
AhoFL1SKV

AhoFL1SKV

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným taburetem vyklápěcím vlevo,
potažení zadní části

117 x 86-102 x 106 cm
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcí vpravo, potažení zadní části

43.08

117

43.08
1SKVAhoFR

169 x 86-102 x 106 cm

1,5LKV 24

25

169

AhoFL2KV 32

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným taburetem vyklápěcí vpravo,
potažení zadní části

143

43

169 x 86-102 x 106 cm

1SKVAhoFR

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným
taburetem vyklápěcím
vpravo, potažení zadní části

117 x 86-102 x 106 cm
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným
taburetem vyklápěcí vlevo,
potažení zadní části

43.1
AhoL

61

43.1
AhoL

Přístavný taburet trvalým
vlevo, není přímo u rohů,
není samostatně stavitelný,
možné pouze ve spojení
s prvky s WA-funkce

61 x 46 x 106 cm
108 x 86-102 x 106 cm

3-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo; pevné standardní
provedení

169

2SKVAhoR 31

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným
taburetem vyklápěcí vlevo,
potažení zadní části

143 x 86-102 x 106 cm

169 x 86-102 x 106 cm

2SRKV 23

24

AhoL2SKV 30

32
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a úložným
prostorem, područka vlevo,
potažení zadní části

138 x 86-102 x 106 cm

186 x 86-102 x 106 cm

3RKV

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní
části; WA-funkce za příplatek * - 2-dílné dodání pro
funkční variantu

134 x 86-102 x 106 cm
134

169

AhoFL1,5SKV

43

169 x 86-102 x 106 cm

138 x 86-102 x 106 cm

3LKV

17

134

30

143

42

169 x 86-102 x 106 cm
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části;
WA-funkce za příplatek * 2-dílné dodání pro funkční
variantu

134 x 86-102 x 106 cm

12

158

2LKVW

21.1

80 x 106 nebo 109 x 88 cm
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134

1,5KVAhoFR

42

84

10

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcí vpravo, potažení zadní části -

143

41

169 x 86-102 x 106 cm
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní
části; pevné standardní
provedení

AhoFL1,5KV

41

80 x 86-102 x 106 cm
2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části;
pevné standardní provedení

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcí vlevo,
potažení zadní části -

143 x 86-102 x 106 cm

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní části; WA-funkce za příplatek
* - pro funkční variantu

80

143

40

80 x 86-102 x 106 cm
2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo; WA-funkce za příplatek * - 2-dílné dodání
pro funkční variantu

1,5KVAhoR

143 x 86-102 x 106 cm

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části;
WA-funkce za příplatek * pro funkční variantu

80

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vpravo, potažení
zadní části

143

37

143 x 86-102 x 106 cm

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní
části; pevné standardní
provedení

82

27.2
1RKV

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vlevo, potažení
zadní části

AhoL1,5KV

37

82 x 86-102 x 106 cm

134 x 86-102 x 106 cm

21

27.1
1LKV

Popis

143

143 x 86-102 x 106 cm

1-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části;
pevné standardní provedení

82

Zobrazení

36

82 x 86-102 x 106 cm

160 x 86-102 x 106 cm

20

160 x 86-102 x 106 cm

KŘESLO
9

160

č.
Artikl

106 x 86-102 x 106 cm
2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo; pevné standardní
provedení

160 x 86-102 x 106 cm

19.1

160 x 86-102 x 106 cm

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části;
WA-funkce za příplatek * pro funkční variantu

1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní části; WA-funkce za příplatek
* - pro funkční variantu

106

1,5RKVW 25.1

160 x 86-102 x 106 cm

7

106

106 x 86-102 x 106 cm
3-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo; WA-funkce za příplatek * - 2-dílné dodání
pro funkční variantu

160 x 86-102 x 106 cm

6.1

Popis

1,5LKVW

186 x 86-102 x 106 cm

18

212 x 86-102 x 106 cm

Zobrazení

1,5LKVW 24.1

186 x 86-102 x 106 cm

17.1

212 x 86-102 x 106 cm

1KV

186

3LKVW

3KV

3KVW

V malých bytech najdou uplatnění
volně stojící pohovky. I zde je můžete
dovybavit jednou z WA funkcí.

Zobrazení

16.1

SOFA / KANAPE
5

3KVW

Řešení do malých bytů

č.
Artikl

108

1,5RKV 25
1,5RKV
108 x 86-102 x 106 cm

43.2

169 x 86-102 x 106 cm
1,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní
části; pevné standardní
provedení

35

169

2SKVAhoFR 35
2SKVAhoFR
169 x 86-102 x 106 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy, úložným
prostorem a přístavným taburetem vyklápěcí vpravo,
potažení zadní části

AhoR

61

43.2
AhoR

Přístavný taburet trvalým
vpravo, není přímo u rohů,
není samostatně stavitelný,
možné pouze ve spojení
s prvky s WA-funkce

61 x 46 x 106 cm
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CanFRKV

CanGFLKV

47

54
CanMoLKV

CanGFRKV

55

CanMoRKV

99

48
CanGMoLKV

245

1,5KOGLKV

57

CanGMoRKV

50
CanLKV
CanLKV

Kanape s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly s lůžkovou úpravou
a díly bez WA-funkcí -

63

109

63
1,5KOGSFRKV

1,5KOGSFRKV

1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vyklápěcí vpravo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

104

1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky hlavy
a přístavným taburetem
vlevo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly s lůžkovou úpravou
a díly bez WA-funkcí -

58
1,5KOGSLKV

1,5KOGSLKV

65
1,5KORKV

71
1,5KOSFRKV

1,5KOSFRKV

59
1,5KOGSRKV
245

1,5KOGSRKV

94 x 86-102 x 169 cm

52

94

52
CanFLKV

104

66
1,5KOSLKV

1,5KOSLKV

72.1

60

109

1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vlevo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly s lůžkovou úpravou
a díly bez WA-funkcí -

245

60
1,5KOGFLKV

94 x 86-102 x 169 cm
1,5KOGFLKV

104

72.1

73

134

2,5ELKV

67
1,5KOSRKV

1,5KOSRKV

73

1ELKVW

1ELKVW

ROH
78

104

78
SEKV

SEKV

79

108

79
SEGKV

134

73.1

108

2ELKV 74
2ELKV

80
SELKV

SELKV

81

104

81
SERKV

2,5-sedák mezielement
s nastavením opěrky
hlavy, bez područek; pevné
standardní provedení

2,5-sedák mezielement
s nastavením opěrky hlavy,
bez područek; WA-funkce
za příplatek * - 2-dílné
dodání pro funkční variantu

2-sedák mezielement s nastavením opěrky hlavy, bez
područek, potažení zadní
části; pevné standardní
provedení

108

108 x 86-102 x 106 cm

2-sedák mezielement s nastavením opěrky hlavy, bez
područek, potažení zadní
části; WA-funkce za příplatek * - 2-dílné dodání pro
funkční variantu

Trapézový roh vlevo
s nastavením opěrky
hlavy a oboustranným
relaxačním opěradlem (bez
opření o stěnu), potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s trapézovým
příčným lůžkem -

117

84.1

PELRRKV
84.1

84.2

PERRRKV

Trapézový roh vpravo
s nastavením opěrky
hlavy a oboustranným
relaxačním opěradlem (bez
opření o stěnu), potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s trapézovým
příčným lůžkem -

117

PERRRKV
84.2

3ALKV

85

3ALKV

82

117

82
REKV

REKV

Oblý roh (2-delen)
s nastavením opěrky
hlavy, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
se sestavnými prvky bez
lůžkové úpravy -

3ARKV

86

3ARKV

87

160

3AELKV

87

3AELKV

88

164

88

2,5ALKV

164

2,5ARKV

89

2,5ARKV

RERRKV

RERRKV
82.1

94

134

2,5AELKV

90

Oblý roh s nastavením
opěrky hlavy a oboustranným relaxačním opěradlem
(bez opření o stěnu),
potažení zadní části možné pouze v kombinaci
se sestavnými prvky bez
lůžkové úpravy -

hlavy a funkce příčného
lůžka, područka vlevo možné pouze v kombinaci se
špičatým rohem nebo kanapí
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 206 x 125 cm

108

2AELKV

91

2AELKV

94

3APELELKV

95

160

3APERELKV

95

3APERELKV

96

164

2,5APELKV

3-sedák s nastavení opěrky
hlavy a funkce příčného
lůžka, područka vpravo možné pouze v kombinaci se
špičatým rohem nebo kanapí
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 206 x 125 cm

2,5APELKV

164

2,5APERKV
2,5APERKV

108 x 86-102 x 106 cm

3-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 166 x 125 cm

134

98

2,5APELELKV

134

99

2,5APERELKV

108

2APELELKV

2-sedák s nastavením opěrky hlavy a funkce příčného
lůžka, bez područek - možné
pouze v kombinaci se špičatým rohem nebo kanapí nebo
kombielementy;
Plocha lůžka: 100 x 125 cm

2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 140 x 125 cm

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 114 x 125 cm

Popis
XXL-taburet, s trvalým
čalouněním, pouze se sedákem z polyéterové pěny

130 x 46 x 65 cm

107

XXL HoF 107

XXL HoF

XXL-taburet, vyklápěcí,
pouze se sedákem z polyéterové pěny

130 x 46 x 65 cm

108

XXL HoSF 108

XXL taburet s rozkládací
funkcí a odkládací deskou,
následující barvy jsou možné
u odkládací desky: buk / olše
/ antická / černá / bílý lak /
dub bianco; pouze se sedákem z polyéterové pěny

127 x 46 x 65 cm

POLŠTÁŘ
109
Polštář
40 x 40

110
Polštář
50 x 50

111
Područkový
polštář

109

Polštář 40 x 40 cm

40 x 40 cm

110

Polštář 50 x 50 cm

50 x 50 cm

111

Područkový polštář 44 x
48 cm

44 x 48 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
Příplatek pro sedák WA
112

WallAway ručně (vhodné
elementy jsou označeny *)

Příplatek
WallAway WA

Příplatek
WallAway
WA1

114
Příplatek
WallAway
WA2

115
Příplatek
za baterii

116
Příplatek
za potažení
zad

117
Příplatek
za potažení
lůžka

Příplatek pro sedák WA1
WallAway motorové
(vhodné elementy jsou
označeny *)

Příplatek pro sedák WA2
- WallAway 2-motorové
polohování + motorové
polohování podhlavníku
(vhodné elementy jsou
označeny *)
Příplatek za akumulátor,
pro bezdrátový WA-funkcí
provoz - pouze v kombinaci
s WA1 nebo WA2

Příplatek za potažení zadní
části (u všech 3- /2,5-sedáků s a bez lůžkové
úpravy a všech 2-sedáků
s lůžkovou úpravou)
Příplatek za potažení
lůžka hlavním potahovým
materiálem

Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí:
šířka x výška x hloubka

108 x 86-102 x 106 cm

103

108

2APERELKV 103
2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce příčného lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci se
špičatým rohem nebo kanapí
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 126 x 125 cm

2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 140 x 125 cm

134 x 86-102 x 106 cm

102

XXL Ho 106

XXL Ho

113
2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, područka vpravo možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 194 x 125 cm

134 x 86-102 x 106 cm

99

2APELELKV 102
2,5-sedák s nastavení opěrky
hlavy a funkce příčného
lůžka, područka vpravo možné pouze v kombinaci se
špičatým rohem nebo kanapí
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

2,5-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, područka vlevo možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 194 x 125 cm

164 x 86-102 x 106 cm

98

2,5APERELKV
2,5-sedák s nastavení opěrky
hlavy a funkce příčného
lůžka, područka vlevo možné pouze v kombinaci se
špičatým rohem nebo kanapí
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

97

Zobrazení

XXL-HoSF
3-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 166 x 125 cm

164 x 86-102 x 106 cm

2,5APELELKV
3-sedák s nastavením opěrky hlavy a funkce příčného
lůžka, bez područek - možné
pouze v kombinaci se špičatým rohem nebo kanapí nebo
kombielementy;
Plocha lůžka: 152 x 125 cm

96

2APERELKV

2-sedák s nastavením
opěrky hlavy a funkce
trapézového příčného
lůžka, bez područek možné pouze v kombinaci
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 114 x 125 cm

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.
Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj
ovlivnitelný, např. výškou nohou.

108 x 86-102 x 106 cm

TABURET
104

104
Ho

Taburet, s trvalým čalouněním, pouze se sedákem
z polyéterové pěny

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Ho
60 x 46 x 60 cm

105

105
HoF

HoF
117 x 86-102 x 117 cm

3-sedák s nastavením opěrky
hlavy a funkce trapézového
příčného lůžka, područka
vpravo - možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 220 x 125 cm

160 x 86-102 x 106 cm

97

134 x 86-102 x 106 cm

91

160

3APELELKV

164 x 86-102 x 106 cm

90

117 x 86-102 x 117 cm
117

106

190 x 86-102 x 106 cm

164 x 86-102 x 106 cm

89

93

3APERKV

160 x 86-102 x 106 cm

2,5AELKV

82.1

č.
Artikl

3-sedák s nastavením opěrky
hlavy a funkce trapézového
příčného lůžka, područka
vlevo - možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 220 x 125 cm

160 x 86-102 x 106 cm

190 x 86-102 x 106 cm
190

190

3APERKV

117 x 86-102 x 117 cm

2,5ALKV
Špičatý roh vpravo
s nastavením opěrky hlavy,
potažení zadní části; možné
pouze v kombinaci s lůžkovou
úpravou s WA-funkcí nebo
bez lůžkovou úpravou s WAfunkcí - SEL KV = element
s WA-funkcí vlevo / element
s lůžkem vpravo, - SER KV
= element s lůžkem vlevo /
element s WA-funkcí vpravo

Popis

190 x 86-102 x 106 cm

93

190 x 86-102 x 106 cm
Špičatý roh vlevo s nastavením opěrky hlavy, potažení
zadní části; možné pouze
v kombinaci s lůžkovou
úpravou s WA-funkcí nebo
bez lůžkovou úpravou s WAfunkcí - SEL KV = element
s WA-funkcí vlevo / element
s lůžkem vpravo, - SER KV
= element s lůžkem vlevo /
element s WA-funkcí vpravo

92

3APELKV

117 x 86-102 x 117 cm

86
špičatý roh velký s nastavením opěrky hlavy, potažením zadní části v látce
sedačky –Možné pouze
v kombinaci s elementy
bez lůžka-

190

3APELKV

190

Špičatý roh s nastavením
opěrky hlavy, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou, avšak nikoli
možné v kombinaci s díly
s WA-funkcí -

Zobrazení

92

117 x 86-102 x 117 cm

108 x 86-102 x 104 cm

108 x 86-102 x 106 cm

74.1

104 x 86-102 x 245 cm

104

Trapézový roh vpravo
(2-dílný) s nastavením
opěrky hlavy, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s trapézovým
příčným lůžkem -

117

84
PERKV

108 x 86-102 x 108 cm

80

134 x 86-102 x 106 cm

74

84

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
3-sedák s nastavení opěrky
85

104 x 86-102 x 104 cm

134 x 86-102 x 106 cm

2ELKVW 74.1

109 x 86-102 x 245 cm

77.2

SERKV

2ELKVW

160

3-sedák mezielement
s nastavením opěrky hlavy,
bez područek; WA-funkce
za příplatek * - 2-dílné
dodání pro funkční variantu

2,5ELKV

2,5ELKVW
1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vpravo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly s lůžkovou úpravou
a díly bez WA-funkcí -

1-sedák mezielement
s nastavením opěrky hlavy,
bez područek, potažení
zadní části; WA-funkce
za příplatek * - pro funkční
variantu

č.
Artikl

117 x 86-102 x 117 cm

104 x 86-102 x 108 cm

2,5ELKVW

67
1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vyklápěcí vlevo,
potažení zadní části - možné pouze v kombinaci s díly
bez lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

160

160 x 86-102 x 106 cm

104 x 86-102 x 245 cm
109 x 86-102 x 245 cm

77.2

54

Trapézový roh vlevo (2-dílný) s nastavením opěrky
hlavy, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s trapézovým příčným
lůžkem -

83
PELKV

PELKV

56 x 86-102 x 106 cm

160 x 86-102 x 106 cm

73.1

245

CanFLKV

Kanape s nastavením
opěrky hlavy a rozkládacím úložným prostorem,
područka vlevo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vpravo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly bez lůžkovou úpravou
a díly s WA-funkcí -

77.1
1ELKV

SEGKV
3-sedák mezielement
s nastavením opěrky
hlavy, bez područek; pevné
standardní provedení

83

Popis

117

PELRRKV
1-sedák mezielement s nastavením opěrky hlavy, bez
područek, potažení zadní
části; pevné standardní
provedení

56

117

CanRKV

109

1ELKV

3ELKV

3ELKVW

109 x 86-102 x 245 cm

59

72

3ELKVW

245

51
CanRKV

Kanape s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly s lůžkovou úpravou
a díly bez WA-funkcí -

1,5ELKVW

108

94

160

3ELKV

1,5KORKV

66

94 x 86-102 x 169 cm

1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vyklápěcí vpravo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

104

104 x 86-102 x 245 cm

65
1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vlevo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly bez lůžkovou úpravou
a díly s WA-funkcí -

1,5ELKVW 76.1

54 x 86-102 x 106 cm

MEZIPRVEK
72
1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky hlavy
a přístavným taburetem
vpravo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly s lůžkovou úpravou
a díly bez WA-funkcí -

1,5-sedák mezielement
s nastavením opěrky hlavy,
bez područek, potažení
zadní části; WA-funkce
za příplatek * - pro funkční
variantu

80

Zobrazení

PERKV

82 x 86-102 x 106 cm

76.1

1,5KOLKV

104

109

1,5KOSFLKV

109 x 86-102 x 245 cm

104 x 86-102 x 245 cm

109 x 86-102 x 245 cm

1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vyklápěcí vlevo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

70
1,5KOSFLKV

104 x 86-102 x 245 cm

51

76

1,5-sedák mezielement
s nastavením opěrky hlavy,
bez područek, potažení
zadní části; pevné standardní provedení

82

80 x 86-102 x 106 cm

104

č.
Artikl

108 x 86-102 x 106 cm

77.1

71

64
1,5KOLKV
1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vpravo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

1,5KOFRKV

104 x 86-102 x 245 cm

245

94

1,5KOGRKV

58

99 x 86-102 x 169-205 cm

50

109

57
1,5KOGRKV

1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky hlavy
a přístavným taburetem
vyklápěcí vpravo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

104

69
1,5KOFRKV

70

109 x 86-102 x 245 cm

109 x 86-102 x 245 cm

245

CanGMoRKV

Kanape rovné s nastavením
opěrky hlavy s motorem,
přestavitelné do relaxační polohy, područka
vpravo (nutná vzdálenost
8 cm od stěny), potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením
opěrky hlavy a přístavným
taburetem vlevo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

69

104 x 86-102 x 245 cm

64

245

99

49

109

56
1,5KOGLKV

99 x 86-102 x 169-205 cm

49

62
1,5KOGSFLKV

1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením opěrky
hlavy, úložným prostorem
a přístavným taburetem
vyklápěcí vlevo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

245

CanGMoLKV

Kanape rovné s nastavením
opěrky hlavy s motorem,
přestavitelné do relaxační polohy, područka
vlevo (nutná vzdálenost
8 cm od stěny), potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

109

94 x 86-102 x 169-205 cm

56

99 x 86-102 x 169 cm

48

2SELKV

2-sedák mezielement
s nastavením opěrky hlavy
a úložným prostorem, bez
područek, potažení zadní
části

104 x 86-102 x 245 cm

109 x 86-102 x 245 cm

62

1,5KOGSFLKV
Kanape s nastavením
opěrky hlavy s motorem,
přestavitelné do relaxační polohy, područka
vpravo (nutná vzdálenost
8 cm od stěny), potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

55

75

2SELKV

1,5ELKV

245

47
CanGFRKV

94 x 86-102 x 169-205 cm
94

108

1,5ELKV 76
Kanape s nastavením
opěrky hlavy s motorem,
přestavitelné do relaxační polohy, područka
vlevo (nutná vzdálenost
8 cm od stěny), potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

94

CanMoRKV
Kanape rovné s nastavením
opěrky hlavy a rozkládacím úložným prostorem,
područka vpravo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

99

75

Popis

117

99 x 86-102 x 169 cm

1,5KOFLKV

245

46
CanGFLKV

Kanape rovné s nastavením
opěrky hlavy a rozkládacím úložným prostorem,
područka vlevo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly bez
lůžkovou úpravou a díly
s WA-funkcí -

68
1,5KOFLKV

Zobrazení

104

54

99 x 86-102 x 169 cm
99

1,5-sedák kombielement
s nastavením opěrky hlavy
a přístavným taburetem
vyklápěcí vlevo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

104

č.
Artikl

94 x 86-102 x 169 cm

CanMoLKV

46

1,5KOGFRKV

68

Popis

108

CanGRKV

61
1,5KOGFRKV

1,5-sedák kombielement
rovné s nastavením
opěrky hlavy a přístavným taburetem vyklápěcí
vpravo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly bez lůžkovou úpravou
a díly s WA-funkcí -

Zobrazení

108

45
CanGRKV

109

č.
Artikl

117

Kanape rovné s nastavením
opěrky hlavy, područka
vpravo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly bez lůžkovou úpravou
a díly s WA-funkcí -

61

Popis

117

45

Zobrazení

117

53
CanFRKV

99 x 86-102 x 169 cm
99

Kanape s nastavením
opěrky hlavy a rozkládacím úložným prostorem,
područka vpravo, potažení
zadní části - možné pouze
v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez
WA-funkcí -

94

č.
Artikl

117

53

Popis

245

CanGLKV

Zobrazení

245

44
CanGLKV

Kanape rovné s nastavením
opěrky hlavy, područka
vlevo, potažení zadní části
- možné pouze v kombinaci
s díly bez lůžkovou úpravou
a díly s WA-funkcí -

TYPOVÝ PLÁN – REGIS
č.
Artikl

245

44

99

Popis

245

Zobrazení

245

č.
Artikl

60 x 46 x 60 cm

Taburet, vyklápěcí, pouze
se sedákem z polyéterové
pěny

161

